
      Dorota Suchodół                                                                                             Lublin, 09.07.2019 r.

Konsultant Wojewódzki 

        w dziedzinie

Pielęgniarstwa Rodzinnego

                                                                                           Sz. P. Bernarda Machniak 

                                                                                     pielęgniarka SP ZOZ w Łukowie

                                                                                       Przewodnicząca ZOZ OZZPiP

W związku z przesłanymi zapytaniami w sprawie podniesionych w e-mailu problemów 

dotyczących pracy pielęgniarek POZ o treści: 

„ 1. Kiedy pielęgniarka POZ może odmówić wykonania zleconych leków , kiedy w przychodni brak 

lekarza. chodzi o antybiotyki u dorosłych , dzieci. 2. Jakie leki poza ratującymi życie może podać. 

3. Jak uzasadnić swój sprzeciw aby nasze pisemne uzasadnienie odmowy i podania przyczyny było 

skuteczne 4. Jakich leków może odmówić do podawania w domu pacjenta jeżeli takie zlecenia 

lekarza posiada.”  

w odpowiedzi przekazuję  informacje w przedmiotowych kwestiach.

Ad. 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej określa: wykaz oraz warunki realizacji 

świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem wykazu 

świadczeń gwarantowanych lekarza POZ oraz warunkami ich realizacji ( załącznik nr 1) i podaje 

m.in., iż: świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 

18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w filiach świadczeniodawcy dopuszcza 

się zapewnienie dostępności do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w wybranych 

dniach i godzinach, zgodnie z harmonogramem pracy filii, w czasie krótszym niż od 8.00 do 18.00, 

jeżeli w tych godzinach świadczeniobiorcy mają zapewnione udzielanie świadczeń 

gwarantowanych w innym miejscu będącym jednostką organizacyjną tego świadczeniodawcy.

Nie realizowanie powyższych warunków stanowi brak zabezpieczenia prawidłowej dostępności 

do świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych lekarza POZ. 

Pielęgniarka realizuje świadczenie w zakresie podania leków zleconych przez lekarza tylko na 

podstawie prawidłowo wystawionego zlecenia lekarskiego i zgodnie z Charakterystyką produktu 

leczniczego.

Stanowisko w sprawie odmowy realizacji świadczenia w załączeniu.



Ad. 2. Wykaz produktów leczniczych oraz środków pomocniczych, do stosowania których 

są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (poza produktami 

podawanymi w ramach wykonywania medycznych czynności ratunkowych), a także rodzaj i zakres

świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które mogą być 

udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę i położną określa 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń 

zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę

albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. 2017 poz. 497). 

Ad. 3. Odmowa realizacji świadczenia każdorazowo musi być oparta o merytoryczną 

przyczynę tej odmowy, (np.: zlecenie niezgodne z zaleceniami określonymi w Charakterystyce 

Produktu Leczniczego). Odmowa realizacji świadczenia złożona na piśmie jest sama w sobie 

skuteczną i ostateczną formą niezrealizowania świadczenia przez daną pielęgniarkę.

Ad. 4. Wykaz leków dopuszczony do lecznictwa otwartego zawarty jest w Urzędowym 

Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (aktualny wykaz: OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU REJESTRACJI 

PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW 

BIOBÓJCZYCH z dnia 5 czerwca 2019 r.,  Dz. U. 2019 poz. 44). 

Nie istnieje określony wykaz leków dedykowany tylko POZ, których pielęgniarka nie może podać 

w domu pacjenta. Każde świadczenie realizowane przez pielęgniarkę wymaga wykonania w 

oparciu o aktualną  wiedzę medyczną oraz zgodnie z zaleceniami producenta w odniesieniu do 

leków zleconych pielęgniarce do podania pacjentowi. Każdy lek dopuszczony do leczenia posiada 

Charakterystykę Produktu Leczniczego, z którym pielęgniarka ma obowiązek zapoznać się przed 

podaniem. Nawet w przypadku wystawionego zlecenia lekarskiego na podanie leku pielęgniarka ma

obowiązek odmówić wykonania tego świadczenia, jeżeli lek nie jest dopuszczony do stosowania w 

lecznictwie otwartym lub wystawione zlecenie jest sprzeczne z informacjami zawartymi w ChPL.

W załączeniu opinie wydane w sprawie podawania niektórych leków.

                                                                           

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                        Konsultant Wojewódzki w dziedzinie            

                        Pielęgniarstwa Rodzinnego                     

                                 Dorota Suchodół   


